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Licencja PZSS nr LK- 1002/2023, dyscypliny: pistolet, karabin, strzelba                                                   
                                            Biuro klubu czynne: środy i czwartki  w godz.16.00 –18.00  

........................................................................................................... 
22.02.2023 r. 

 Zapraszamy Zainteresowanych,                                                                           
posiadających patent i licencję PZSS do udziału w kursie w celu uzyskania 

uprawnień „ Prowadzącego Strzelanie” - wymóg Ustawy o Broni i Amunicji  
 

KURS NA PROWADZĄCEGO STRZELANIE wg PZSS 
nowa podstawa programowa, temat zajęć/liczba godzin oraz miejsce: 

 
Sala strzelecka klubu, ul. W. Pola 11 
21.03.2023 od godziny 15.00 
1. Akty prawne dotyczące posiadania i użytkowania broni: 
- ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji; 
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                                         
15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic                                                            
2 godz.  
2. Zagadnienia bezpieczeństwa w prowadzeniu zajęć i treningów strzeleckich: 
- przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w sporcie strzeleckim, sposoby obchodzenia 
się z bronią i zasady zachowania się osób przebywających na strzelnicy, 
- zadania i obowiązki prowadzącego strzelanie, 
- przechowywanie, przenoszenie i przewożenie broni, 
- organizacja zajęć zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, 
- odpowiedzialność karna prowadzącego strzelania.                                                                                       
4 godz.  
22.03.2023 od godziny 15.00 
3. Nauka o amunicji: 
- budowa i zasady działania amunicji bocznego i centralnego zapłonu oraz                      
amunicji do broni gladkolufowej, 
- balistyka.                                                                                                                                                     
2 godz.  
4. Nauka o broni i amunicji: 
- budowa i zasady działania broni: pistoletów i karabinów bocznego i centralnego 
zapłonu oraz strzelb gładkolufowych, 
- konserwacja i czyszczenie broni, 
- przygotowanie broni do strzelania, 
- przeróbki i udogodnienia stosowane w broni,                                                                               
4 godz.  
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23.02.2023 od godziny 15.00 
5. Budowa i wyposażenie strzelnic” 
- strzelnice do strzelań pneumatycznych na 10 m, 
- strzelnice do strzelań kulowych na 25, 50, 300 m, 
- strzelnice do strzelań śrutowych, 
- tarcze i cele strzeleckie, 
- wyposażenie strzelnic 
2 godz.  
6. Metodyka prowadzenia zajęć (trening, zawody) 
2 godz.   
7. Techniki strzelania oraz sposoby przyjmowania postaw strzeleckich: 
- technika strzelania poszczególnych konkurencji, 
- postawa strzelecka, 
- zasady celowania, 
- praca na języku spustowym, 
- oddychanie, 
- wytrzymanie po strzale                                                                                                                                      
2 godz.  
8. Pierwsza pomoc przedlekarska    
3 godz.                                                                                                                          
 
Strzelnica „Hubertus” Chodzież – dojazd we własnym zakresie. 
24.02.2023 od godziny 15.00 
9. Praktyczne prowadzenie zajęć (strzelanie oraz trening bez strzałowy oraz 
pokazanie „różnicy oddania strzałów”  z broni :                                                                                           
mały kaliber/boczny zapłon, duży kaliber/centralny zapłon                                                                 
– pistolet, rewolwer, karabin.                                                                                                               
strzelba gładko lufowa –Trap, Skeet oraz cele reaktywne strzelba mosberg.                                                                                
2 godz.  
10. Egzamin - Strzelnica HUBERTUS Chodzież 25.03.2023                                                                            
od godziny 10.00                                                                                                                                        
 2 godz.  
  
Razem godzin 25 godz.  
 
Zgłoszenia elektronicznie do dnia 12 marca na email:                                                                        
ks-agi03@wp. Nr. telefonu  667 984 864,                                                                  
Wiceprezes/dyrektor biura zarządu  Kol. Agata Janicka                                                                          
                                                                       
 
                                         Za Organizatorów  Kazimierz Sadowski      Tel.601 078 210 


